
                                                                                                                                                                         
 

 

                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Τρίκαλα    06/11/2020 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ      Αρ. Πρωτ.:           37206                 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ AΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

«Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών του 

Προσώπων» 

α/α συστ. ΕΣΗΔΗΣ: 101783 

 

O Δήμος Τρικκαίων θα προβεί σε ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων με κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά 

πακέτο/ομάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 08.08.2016 τεύχος Α), η προμήθεια με 

τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών 

Προσώπων του», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  1.915.536,24 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ και  συγκεκριμένα των ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι΄ της αριμ. 36767/04-11-2020 διακήρυξης, με 

δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 50%  επί της καταναλισκόμενης ενέργειας.  

Αντικείμενο της σύμβασης:   Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και 

φυσικού αερίου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του Δήμου Τρικκαίων και των Σχολικών 

Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες για ένα έτος ή μέχρι την εξάντληση της συνολικής εκτιμώμενης 

καταναλισκόμενης ενέργειας ενώ η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε 

ποσοστό 50% επί της καταναλισκόμενης ενέργειας της σύμβασης.  

 

Αναλυτικότερα το υπό προμήθεια αντικείμενο υποδιαιρείται στα κάτωθι τρία (3) πακέτα: 

Πακέτο1:  Δήμος Τρικκαίων,  

Πακέτο 2:  Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,  

Πακέτο 3: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  

 

Η κατηγοριοποίηση των παραπάνω πακέτων  είναι ως εξής: 

Ομάδα Α: Ηλεκτρικό ρεύμα 

Ομάδα Β: Φυσικό αέριο 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) :09310000-5 , 09123000-7. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών καθώς η αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου Τρικκαίων και των νομικών του προσώπων. 

 Κριτήριο  κατακύρωσης:   η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά 

πακέτο/ομάδα. «Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή 

περισσότερα πακέτα ξεχωριστά, για μία ή περισσότερες ομάδες».  

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού:   Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 

τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία  αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της 

προκήρυξης της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 του Ν. 4412/2016. 

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του 10/11/2020 

     ΑΔΑ: 

ΑΔΑ: ΩΡΛΠΩΗ9-790



                                                                                                                                                                         
 

 

ΕΣΗΔΗΣ: 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 10/11/2020 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής προσφορών: 10/12/2020και ώρα 15:00 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 17/12/2020 και ώρα 11:00 

 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:   Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 

αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσοστό 2% τουπροϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

για κάθε πακέτο/ομάδα για την οποία καταθέτουν προσφορά. 

Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 

δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Επίσης τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στο http://trikalacity.gr/category/epikairotita/prokiriksis/ 

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

8. Αρμόδιοι για πληροφορίες:  κα Ευθυμίου Παναγιώτα, τηλ. 24313-51203,  e-mail: panef@trikalacity.gr, 

κα Εξάρχου Μαρίκα   24313-51213, e-mail: mexarchou@trikalacity.gr 

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  :  04/11/2020 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 

 

 

ΑΔΑ: ΩΡΛΠΩΗ9-790
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